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 الدور اإلقليمي الرتكي يف منطقة الشرق األوسط 

 ةيف عهـد حزب العدالة والتنمي

  أ/ وليد دوزي

 ةقسم العلوم السياسي

 ربشا -جامعة طاهـري حممد

  :صـملخ

ــلعرفــا ا ــكيرتلاخلارجيــة ا سياسةـ ــ  ةـ تغــي ا  دــا  ، العشــر   القــر  تســعينا  مطل

عـــ ا   تركيا ممابـــرأ    حيـــ ، ر ةلباا بحلرا  باإ عليهكانـــا  عما جوهريا دـــ   

ــلوسا آســياو ألقوقااإىل   لبلقاا منة جديد ــم طىـ ــبالورا رـ ــا رهــر   ، ق األوســطشرـ كم

 ةــ الثنيا اجملم عا  متعد ة ةـلعثمانيا صيغةـلاستلهام ا ىلإ تهدفة دـجدي يةـسياس  اـبرمقا

ويف ، يف اخلـار   اــ كم لخادــ لاني يف اـلعثموا الميـاإلس اـتركي إرث عـمللتصاحل  والعرقية

 الـ   اإلقليميـة  تركيا  عالقاإىل  اأ لتوا  عاي  لذاجلد ـد ا  سياسيــ لا املفهـ م ا ذـه راـطإ

 مـ   ومتينة صلبة عالقا  بناء ىـعلاملفرط  اـتركيزهبسبب  السابق يف  همية هلا ت لي  

  املتحدة األمر دية.  اـلواليوا احتا  األوروبياإل

، 2002احلدــيف يف تركيــا يف  وانــر ســنة  إىل  والتنميــةوبعــد وصــ ب حــزب العدالــة  

عمــق قــا ة تركيـــا اجلــد  علـــر تنشــيط الـــدور الرتكــي يف البي ـــة اإلقليميــة ا يطـــة       

برتكيا. وكانا البدا ـة هـي إقامـة عالقـا  جيـدة مـ   وب اجلـ ار يف الشـرق األوسـط.          

يف السياسـة   ولدي  د   هذا الدور فاعاًل ومؤثرًا تركـز  الري ـة الرتكيـة اجلد ـدة    

اخلارجية علر  همية التح ب الـدانلي سسـيما ت ديـد اسسـتقرار السياسـي واسقتصـا ي       

حي   تاح اإلصالح الدانلي يف تركيا وقدراتها اسقتصا  ة املتناميـة بـالزوأ   ، يف البال 

كراع للسـالم يف منطقـة الشـرق األوسـط. وعلـر هـذا األسـاب فقـد  بـدك قـا ة تركيـا            
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اع  بل ماسية نشـطة يف الشـرق األوسـط يف لاولـة لتقليـق املشـاكق مـ         استعدا هيف ألتب

 إنهائها م  نالب سياسة تصف  املشاكق.إىل  الدوب اجملاورة وص ًس

Résumé:  

La politique étrangère Turque connue à la fin du XXe siècle, un 

changement presque fondamental de ce qu'elle était pendant la guerre 

froide, où la Turquie a émergé en face de nouveaux mondes des 

Balkans au Caucase et à l'Asie centrale à travers le Moyen-Orient, est 

apparue comme une nouvelle approche politique vise à inspirer 

plusieurs groupes ethniques ottomans formule et groupes ethniques à 

se réconcilier avec l'héritage islamique et ottoman de la Turquie à 

l’intérieure et à l'étranger, et dans le cadre de ce concept de la nouvelle 

politique rééquilibrer les relations de la Turquie régionaux n'ont pas 

pris son importance dans le passé en raison de son accent sur de bâtir 

des relations solides et durables avec l'Union européenne et les États-

Unis . 

Après l'arrivée du gouvernement de l'AKP en Turquie à la fin de 

2002, les dirigeants de la nouvelle action de la Turquie visant à 

stimuler le rôle de la Turquie dans l'environnement régional autour de 

la Turquie. Le début est d'établir de bonnes relations avec les pays 

voisins du Moyen-Orient. Afin de jouer un rôle régional pour active et 

influente centrée vision de la Turquie de la nouvelle politique 

étrangère de la Turquie sur l'importance de la transformation 

intérieure, en particulier la consolidation de la stabilité politique et 

économique dans le pays, où la réforme interne a permis à la Turquie 

de plus en plus économique et les capacités à émerger en tant que 

sponsor de la paix au Moyen-Orient . Sur cette base, les dirigeants de 

la Turquie ont exprimé leur volonté de disciples de diplomatie active 

au Moyen-Orient pour tenter de minimiser les problèmes avec les pays 

voisins. 
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 ةممقد

 تعـد ق و تط  ر لـج  نـم مثالية لرتكيا ةـفرص ر ةاـلبب ارـحلشدلا مرحلة ما بعد ا

 اساحتـا   كــ تفكوذلك عقب التح س  الدزك ال  رافقـا  ، اخلارجية تهاـسياس  اـتوجه

وحلــ ب نمــام األحا  ــة القطبيـــة بزعامــة ال س ــا  املتحــدة لــق الثنائيـــة        ، س فيي ـــ لا

السياسـية منهـا   ، يـة لرتكيـا  دولومتغ ا  البي تني اإلقليمية وال تهد دا القطبية. وتعتز 

ــلا، واسقتصــا  ة والثقافيــة واألمنيــة  ــصاألســاب يف لاولتهــا  بــبسـ ــبرمقا ياغةـ  -جيــ  ةـ

 ا ــ ري سياسي اجليــ  موقعهاا  ميزو مــانيلعثا علــر ت ريــر تار هــا   لـــتعم ةـــثقافي

 (1).لةوللدة جديد يةـسياس ةـرينظ ءاـبن  ةاـعإ ةـمرحلكرصيد إجيابي وفعاب يف 

ومنـذ  ، ويف رق املتغ ا  الدولية واإلقليمية وانعداسها علر منطقـة الشـرق األوسـط   

"عبـد  و احلديف يف تركيا بقيا ة "رجـب ديـب  ر ونـا "   إىل  قدوم حزب العدالة والتنمية

 نــذ قــا ة تركيــا اجلــد  علــر عــاتقهيف مهمــة تدييــر   ، " محــد  او   ونلــ "و اهلل نــق"

ياسة اخلارجيـة الرتكيـة بشـدق  ـتالءم مـ  ال اقـ  الـدولي واإلقليمـي وذلـك بهـدف           الس

وبالتــالي إعــا ة تشــديق سياســتها  ، تفعيــق  ورهــا اإلقليمــي يف منطقــة الشــرق األوســط 

 (2)حياب عد  م  املشاكق اإلقليمية.

ميدــ  صــيانة  ، واعتمــا ا علــر هــذي املعطيــا  ولاولــة ل ملــام   انــب امل  ــ ع      

ما دبيعة الـدور اإلقليمـي الرتكـي يف منطقـة     : ذي الدراسة علر النح  التاليإشدالية ه

 الشرق األوسط يف عهد حزب العدالة والتنمية؟  

  :للدور الرتكي AKPدالة والتنميةـتص ر حزب الع - وس

س بـد مـ  إلقـاء    ، للـدور الرتكـي اإلقليمـي    AKPولري ـة  ، قبق التطـرق ملفهـ م الـدور   

ــزب.  ــذا احلـ ــر هـ ــرة علـ ــي نمـ  السابق لرئيسا" غانورد  طيب رجب" قدم 2002 و   ففـ

ــالعدال زبــــح) مــــاس عليه أطلق الذي لحزبه للترخيص طلبا دنبـــ باس لبلدية  (والتنمية ةــ

(Adalet ve Kalkınma Partisi.)(3)  يف  عضـاء   احلـزب  مؤّسسـي  معمـيف  كـا   لقـد 

 ا ـافم    رـقّ ، ايالرفـ  حـزب  ُحـقّ  وعنـدما  ". ربدـا   الـد    جنيف" بزعامة الرفاي حزب
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 يف "نـق  اهلل عبـد "  قـ  هيف  كـا   الـذ    واإلصـالحّي   ، " ربدـا  "جنـيف الـد      بزعامـة 

 سبـدّ  كا  عندئذ .الدست ر ة ا دمة م  بقراٍر ه  اآلنر ُحٌق  ْ إىل ، الفضيلة حزب

، "ق دـا   رجـائي " بزعامـة ، شـدل ا حـزب السـعا ة    " ربدـا  "  نصـار ، اسنقسـام  مـ  

 .العدالة والتنمية حزب ل اشد واإلصالحّي  

 نمـام  وهـي ، "ا افمـة  الدميقراديـة " تسـمية  عليـ    دلـق  مـا  مؤّسسـ ي  تبنـر  وقـد 

 والقييف اإلنسانية، جانب م  احلداثة م  الرتاث في  تنسجيف، ت فيقي واجتماعي سياسي

 آنر. جانٍب م  العقالنية م 

 ه ّ تـ   قا تـ   صـّنر  بـق ، حزبـا إسـالميا  علـر  نـ     نفسـ  العدالـة والتنميـة    ُ عـّرف  وس

 ا افمـة.  األوروبية األحزاب نرار علر، ال سط ميني تّيار م  بأن  والسياسية الفدر ة

 واألسـ    األصـفر  الرمسّيـة   ل انـ  ، كهربـائي  مصـباح  ع  عبارة فه ، احلزب شعار  ّما

 احلـزب ) الرتكيـة  باللغـة  وتعـ  "  كبـارتي " اسـيف   نصـاري  لـ    عطـر  وقـد  .والزتقـالي 

 والّنقاء. للزاءة رمز ا (األبيض

: لعـق مـ   برأهـا   ، يف جمم عـة مـ  النقـاط   الدانليـة    هدافـ   احلـزب  برنـام   وحـّد  

 علـر  احلفـار ، الرتكيـة  الدولـة  وحـدة  علـر  احلفـار ، الرتكـي  للشـعب  السـيا ة  احتقيـق 

 واملدنيـة  احلضـارة  احتقيـق ، الرتكـي  للشـعب  الـرتاث  مبنزلـة  تعـدّ  الـ   واألنـالق  القـييف 

 الّرفـاي  تـأمني ،  تـات ر   كمـاب  مصـطفر  رمسـ   الذي للطر ق وفًقا ركيات يف املعاصرة

 لألفرا  تتيح ال  اسجتماعية الدولة مفه م احتقيق، الرتكي للشعب واسستقرار م واأل

 للّدنق العا ب والت أ   األترا  بني العدالة احتقيقو املطل ب اسجتماعي بالشدق العيش

 (4)ي.الق م

 : ارجية ال  نطها برناجم  ما م  مجلة  هداف  اخل

ــا والــدوب الصــد قة واحلليفــة    - ، اســتمرار التعــاو  السياســي واسقتصــا ي بــني تركي

واسسـتثمار   وتدثير هـذا التعـاو  ناصـًة يف جمـاس  اسقتصـا  والعلـ م والتدن ل جيـا       

 والتجارة.
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و  وبـذب اجلهـد لز ـا ة التعـا    ، قا  تركيا بالدوب اإلسـالمية الإ الء  همية ناصة لع-

الثنائي م  هذي الدوب و ف  منممة املؤمتر اإلسالمي لل ص ب بها إلي بنية   ناميـة تأنـذ   

 بزمام املبا رة وتستطي  بالتالي    تأنذ مدانتها املرم قة عق الساحة الدولية. 

واسقتصـا  ة   تط  ر سياسة تركيا يف البلقا  يف   ء عالقاتها التار يـة والثقافيـة  -

  .ة وإعا ة بل رتها إذا لزم األمرم   وب هذي املنطق

نـار    بذب اجله   لت ف  مز د م  احلما ة حلق ق امل ادنني األتـرا  الـذ    عيشـ     -

 ال د .

 .حب  فرص التعاو  يف الق قاأ م  تنحية عا ا  فرتة احلرب البار ة جانبا-

جانـــب إىل  آســي ي -م اصــلة اجلهــ   الراميــة إلــي تطـــ  ر سياســة ذا  لــاور  ورو      -

 (5)لبعد   التقليد ني األوروبي واألدلسي للسياسة اخلارجية الرتكية.ا

 نـ   حـد األ وا  األساسـية يف احتليـق     ي هنا  م   عتزف،  ما فيما  ص مفه م الدور

ــة  ــد ة      ، السياســة اخلارجي ــة متع ــني مســت  ا  احتليلي ــ  ب ــر اجلم ــ  عل ، سســيما مــ  قدرت

 (6)ة.جية يف عملية صـن  السياسـة اخلارجيـ   وت  يح التدانق بني البي تني الدانلية واخلار

إىل  وه   نصـرف ، اخلارجية للدوب عرف الدور بأن   حد مد نا  السياسةوهنا  م   

عـز فـرتة   حـدو ها السياسـية   تقـ م بهـا الدولـة نـار       الـ  ال رائر الرئيسية  و  ال ريفة

فال  نشـأ  ، كوعلر ذل .سعيها لتحقيق  هداف سياستها اخلارجية يفوذلك ، أمنية د  لة

بـق وبصـيانة واعيـة لـ . وعـا ة مـا       ، القيـام بـ   إىل  إس عندما تسعر الدولة اإلقليميالدور 

تــرتبط  بعــا  هــذا الــدور بتصــ را  صــان  السياســة اخلارجيــة ملركــز  ولتــ  وحلجــيف          

وكذلك ت قعات  حلجـيف التغـي  املرتتـب علـر     ، السياسة الدولية يفنشادها ون ع  وافعها 

دور. م  هنا تدتسب تص را  صان  السياسة اخلارجية  هميتهـا ناصـة   ممارسة هذا ال

وكــذلك احتد ــد  رجــة  ، تتميــز فيهــا الدولــة بنفــ ذ نــاص  الــ احتد ــدها للمجــاس   يف

، وفيمـا تقدمــ  مــ  تصـ را  مالئمــة لل ريفــة عنـد كــق مســت ك   ، ومسـت ك هــذا النفــ ذ 

 و ، السياسـة الدوليـة   يفليًا تلعـب  ورًا تـدن   قد فهيحي  تتعد  األ وار املمدنة للدولة. 

 وافـ  صــراعية  إىل  كمـا قــد  سـتند  ور الدولــة  ،  دـ    ورهـا تابعــا مثـق  ور ا ميــة   
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وال ســادة   اإلقليمــي  وافــ  تعاونيــة مثــق   وار التدامــق      و إىل ، كمعــا اة اسســتعمار  

 : تتمثق يف اآلتيللدور  رب  نصائص  ساسية و .ون هما

  .تبط باملمارسة ن   تجاوأ حدو  التص ر ل -

  نص م . ؤ  ها  ال  تضم  تص را  صان  السياسة اخلارجية لأل وار -

 .نفس ال قا يفكما تتعد    وار الدولة -

ــ  املمدــ      تبــا    - ــر  ور الدولــة ال احــدة    و  وم  و ، دوليعلــر املســت ك الــ   تل

  قليمي.اإل

ألو ــاع الراهنــة  تغــي  اإىل   هــدفكــأ  ،  هــداف شــتر للدولــة  اخلــارجيلــدور ول

ــذريبشـــدق  ــداف      و، جـ ــد  هـ ــا  ـ ــداف  عنهـ ــة  ـ ــدافًا   د  ل جيـ ــدور  هـ ــذ الـ ــد  تخـ قـ

ميد    انلي تنم يكأ  تق م الدولة ببناء من ذ   تقد يف النم ذ  و  .  د  ل جية  نرك

إىل  تســعر الدولــة مــ  نــالب تقدميــ   ،     شــدق نقطــة جــذب للقــ ك الدوليــة األنــرك  

ــ ذ   ــياكتســاب نف ــد   ول ــ ذ  . كــذلك فق ــ ة   إىل   ســعر النم  يفتدــر س اســتخدام الق

 يفعـ  جمم عـة مـ  الـدوب      اإلقليمـي وقد  قتصر علـر جمـر  الـدفاع    ، العالقا  الدولية

 (7).اخلارجيم اجهة العدوا  

،  ما ع  تصّ ر حد مة العدالة والتنمية للدور اإلقليمي الرتكـي يف الشـرق األوسـط   

ــة احلا     ــة الرتكي ــبني مــ  نــالب حــرص احلد م ــة    فيت ــا ري  ــد امتالكه ــر تأكي ــة عل لي

ــا     ــة املختلفــة ا يطــة برتكي ــدوائر اإلقليمي ــة إأاء ال ومــ   ــمنها  ، إســرتاتيجية متدامل

حي  تنته  احلد مة الرتكية النه  التـ فيقي التـ اأني الـذي    ، الدائرة الشرق  وسطية

مثـق  احتقيق  علر كافة املست  ا  اإلقليميـة والدوليـة. وتت  إىل  تسعر احلد مة الرتكية

الرتكيز علـر املصـاحل ال دنيـة الرتكيـة اإلسـرتاتيجية واسقتصـا  ة        يف بعا  هذا النه  

إدـــار   فـــق بـــني هـــذي املصـــاحل  يفوإعـــا ة صـــيانتها وتقــدميها  ، والسياســية مـــ  جهـــة 

وبني السعي ، ومصاحل الق ك اإلقليمية املتعد ة والنمام اإلقليمي كدق م  جهة  نرك

الرتكيـة كدولـة إقليميـة هلـا مصـاحلها ا ـد ة ذاتيـا بشـدق         لز ا ة اسـتقاللية الري ـة   
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ــا الغربيــة مــ  ناحيــة     ــب الصــدام املباشــر مــ  ريك   ، مســتقق عــ  التبعيــة سرتباداته وجتن

ويف  (8)ومصاحل وترتيبا  ال س ا  املتحدة والق ك الدزك يف املنطقـة مـ  ناحيـة  نـرك.    

ــياق ــا "    الـــدور   ، نفـــس السـ ــراهييف البيـــ مي نـ ــرق   ـــرك "إبـ ــة الشـ ــي يف منطقـ الرتكـ

، مسألة تتعلـق بععـا ة تقـد ر الري ـة اإلسـرتاتيجية لرتكيـا و ورهـا يف املنطقـة        ، األوسط

وذلك م  نـالب رسـيف هـذا الـدور علـر األرر وبطر قـة فعليـة وعـز اةـاذ جمم عـة مـ             

ــا ا املتفجـــرة يف املنطقـــة وممارســـة التـــأث     السياســـيا  وامل اقـــر والتـــدنال  يف القضـ

 (9)والسياسا  هي ال  ترتجيف هذي الري ة اإلسرتاتيجية.، علر األرربالفعق 

  :اجلد دة األسس النمر ة لسياسة تركيا اخلارجية -ثانيا

السـلطة يف  إىل  شهد  السياسة اخلارجية الرتكية منذ وص ب حزب العدالة والتنميـة 

، مـي والـدولي  احت س يف دبيعة و مناط تلك السياسـة علـر املسـت  ني اإلقلي    2002ن فمز 

ــة    ــة  و  س ســيما  نهــا   تدــ  لــض احتــ س  جزئي ــي ا  تدتيدي ــا  ، تغ بعــدما دال

حي   صبحا منطقـة الشـرق األوسـط  ـم      ،  ص ب السياسا  واسسرتاتيجيا  املتبعة

 (10) ول  ا  صناع القرار األترا .

، والتعـرر للسياسـة اخلارجيـة الرتكيـة اجلد ـدة ناصـة يف منطقـة الشـرق األوسـط         

لــرئيس  -ســابقا- األوبتنــاوب نهــ  العمــق الــذي بــا ر بــ  املستشــار   األوبيف املقــام    جــب

وأ ــر اخلارجيــة الرتكــي احلــالي منــذ ســنة   و، الــ أراء الرتكــي "رجــب ديــب  ر ونــا "  

الــذي اتبــ  سياســة نارجيــة مبــا رة وفعالــة وفقــا ملســار      ، " محــد  او   ونلــ "، 2002

سياســة تصــف  املشــاكق. هــذ   املســار      و، سياســة العمــق اسســرتاتيجي : رئيســيني

، بنايهما وفق نمر ات  السياسية بهدف  رب األسس النمر ة لسياسة تركيا اخلارجية

 (11)وتتمثق  برأ هذي النمر ا  يف نمر ة العمق اسسرتاتيجي ونمر ة العثمانية اجلد دة.

  :نمر ة العمق اسسرتاتيجي -0

ذي النمر ـة علـر تصـ ر جغـرايف  ضـ  نها ـة       تق م السياسية اخلارجية الرتكية وفق هـ 

 حبي  ُتحاب التص را  النمطية عـ  هـذي الـدوب   ، ملا  سمي  انرتاب  وب اجل ار الرتكي
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علــر  ــ  س  دــ   عائقــا  مــام إعــا ة مت  ــ  تركيــا يف منطقــة الشــرق    ، املا ــيإىل 

ي   ـتيف  حب، إعا ة ص غ العالقة بني  وب اجل ار ون ها م  الدوبإىل  وُ فضي، األوسط

ــق مــ         ــة الرتكيــة جيــب    تنطل ــر    السياســة اخلارجي ــي عــ  التصــ ر القــائيف عل التخل

 اسعتبارا  األمنية الدانلية ال  ر   يف  وب اجل ار مصا ر للتهد د س للفرص.

 Stratejik)  شــرح " محــد  او   ونلـــ " يف كتابــ  الشـــه  )العمــق اسســـرتاتيجي(    

Derinlik)(12)  ر علـر مسـافة واحـدة مـ  كـق الـدوب ومـ  كـق            تركيا جيب    تقـ

مبـا جيعلـها تبقـر  ائمـا     ، لـاور إقليميـة   و  وتتجنـب الـدن ب يف  ي احتالفـا    ، الفاعلني

ــق الالعــبني اإلقليمــيني   و، علــر مســافة واحــدة مــ  كــق األدــراف    ســاهيف يف دمأنــة قل

 ونلـ "   وقـد حـد  وأ ـر اخلارجيـة الرتكـي " او       (13)والدوليني إأاء السياسا  الرتكية.

 :  سس هذي النمر ة ونا اتها يف

احتقيــق التـــ اأ  بـــني احلر ــة واألمـــ  مـــ  نـــالب  ــما  واحتقيـــق احلر ـــة للمـــ اد     -

 الرتكي  و      رتتب علر ذلك تهد دا  ألم  تركيا.

   تغدو تركيا فاعال يف مجيـ  األقـالييف الـ  تعتـز نفسـها تنتمـي إليهـا س يف إقلـييف         -

 واحد تنتمي إلي .

وهي إسرتاتيجية استباقية حلق املشدال  قبـق  ،   سياسا  السالم اإلستباقيةانتها-

 تفاقمها.

 (14)احتقيق مبد  تصف  املشدال  )صفر مشاكق( يف ا يط اإلقليمي لرتكيا.-

  :نمر ة العثمانية اجلد دة -6

إىل  األوىلترج  هذي النمر ة يف ب ا رهـا   العثمانية اجلد دة هي ري ة لتجد د تركيا.

ــد  ــا     عه ــا  الثمانين ــرئيس الرتكــي الراحــق "ت رنــ    وأاب" إب ــ ك   ، ال ــا ق ــدما تبنته عن

،  مـا يف ال قـا الـراه  فيتبناهـا حـزب العدالـة والتنميـة        (15)اجتماعية وسياسية تركية.

وعد ـــد مـــ  مؤسســـا  اجملتمـــ  املـــدني وقطاعـــا  مـــ  املفدـــر   واملـــثقفني و ســـاتذة   

   تتصاحل تركيـا  : ثالثة مرتدزا ،  وهلاترتدز العثمانية اجلد دة علي و اجلامعا .
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وتعتـــز مبا ـــيها العثمـــاني متعـــد  الثقافـــا   ، مـــ  ذاتهـــا احلضـــار ة اإلســـالمية بســـالم 

واألعـــراق. وثانيهـــا اســـتبطا  حـــس العممـــة والدز ـــاء العثمـــاني والثقـــة بـــالنفس عنـــد 

بـــالنقص جتـــاي  و  والـــتخلص مـــ  الشـــع ر بالضـــعر، التصـــرف يف السياســـة اخلارجيـــة

مــ  إقامــة عالقــا  مت اأنــة مــ    ، الغــرب رر  . والثالــ  اسســتمرار يف اسنفتــاح علــ اآلنــ

 (16)الشرق اإلسالمي.

مبـا   امل ادنـة   إىل  إعا ة اسعتبار، و قصد بالعثمانية اجلد دة علر الصعيد الدانلي

 الرتكية م  نالب احـرتام العلمانيـة الـ  س تتـدنق يف شـؤو  الـد   وتعيـد اجملـاب العـام         

حبيـ  تدــ   الدولــة مبؤسســاتها املختلفــة  ، جملتمـ  فيمــا تدتفــي الدولــة بتنميمــ  اإىل 

تعـ  العثمانيـة اجلد ـدة املـز  بـني      ،  كثر قربا م  الشعب.  ما علـر الصـعيد اخلـارجي   

واســــتخدامها بتــــ اأ  لتحقيــــق  هــــداف السياســــة اخلارجيــــة ، القـــ ة اللينــــة واخلشــــنة 

 (17)الرتكية.

د دة وأ ر اخلارجيـة الرتكـي " محـد  او   ونلـ " يف     وقد شرح مضم   العثمانية اجل

والعـا  العربـي   ، سياق حد ث  عـ  مبـا   السياسـة اخلارجيـة لـبال ي جتـاي العـا  عامـة        

ــة ــرتاتيجية    ، ناصـ ــية واإلسـ ــا  السياسـ ــز الدراسـ ــا يف مركـ ــ   لقاهـ ــرت  الـ يف لا ـ

ية الرتكيـة جتـد   . وقد  كد ال أ ر الرتكي    اإلسرتاتيج2002فزا ر  02باألهرام يف 

، عمقها احلقيقي يف إعا ة اسنـدما  مـ  عاملهـا ا ـيط بهـا مـ  الشـرق ومـ  الغـرب معـاً          

مــا وراء احلــدو  السياســية الــ  عزلــا الشــع ب العربيــة واإلســالمية عــ     إىل  والــذهاب

لقـد عانينـا كـث ًا مـ  اسـتخدامنا لفدـرة الدولـة الق ميـة         '': بعضها لعق   د  لة. وقـاب 

ــار      كــأ اة للت ــا اهلــروب مــ  الت ــ  س ميدنن مثلمــا س ، باعــد س للتقــارب. واكتشــفنا  ن

 (18).''ميدننا تغي  اجلغرافيا

فعنـ  س ميدـ  القـ ب    كتـاب " محـد  او   ونلـ " )العمـق        ، تأسيسا علر ما سـلر 

لدنـــ  مّثـــق ، اإلســرتاتيجي( هـــ  الـــذي رســيف السياســـة اخلارجيـــة لرتكيــا حبـــذاف ها   

ــا   ــ    األســـاب النمـــري ملـ ــا يف  ـــ ء ال اقـ ــذي السياســـا  مـــ  تط  رهـ ســـتد   عليـــ  هـ
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حبي  ميد  الق ب إن  م  نالب سنتني كانا عناو   هذي السياسة  كثـر  ، والتجربة

و  حا. وبذلك فهنا  م   ـرك    رـروف تركيـا   تـتغ  بـني مـا قبـق وصـ ب العدالـة          

هذا ال اقـ  مـ    إىل  ر منهاالسلطة وما بعدي. ما تغ  ه  أاو ة الري ة ال  نمإىل  والتنمية

نالب قراءة جد دة س تهدم م  املا ي لدنها تضـير إليـ  مـا ميدـ      دـ   تطـ را       

 (19)ن عيا س ف  عيد حسابا  اآلنر   قبق حسابا  تركيا نفسها.

  :سياسة اخلارجية الرتكية اجلد دة يف الشرق األوسط -ثالثا

، النمر ـة  اــ طره  سةــ حبيية   تبـق  الرتك اخلارجية سياسةـلل اجلد دة  اـلتعريفإ  ا

أ وــ ف دــ بع يماــ س ةــ ملموسو رأةاــ ب جناحا  أ حرو  لتفعيلواللتطبيق  فرصتهابق وجد  

 مع ا عالق عكستها ما هوو، " غا ر و رجـــب ديـــب " برئاسة ةــــلتنميوا ةــــلالعدب ازــــح

ــدوب ــ  لعربيةا الـ ــا الـ ــز باتـ ــ ر تضامنية ضية ر على ترتدـ ــاوني  ذا  لـ ــبعتعـ     دــ

ــييف  ــا ةـ ــعليه كانـ ــج  اــ ــلعاء اوــ ــلناو اءدــ ــة   زــ ــة واإلقليميـ ــتغ ا  الدوليـ ــق املـ اع. ويف رـ

وانعداسها علـر منطقـة الشـرق األوسـط سسـيما التطـ را  الالحقـة ومـا  فرأتـ  حـرب           

اخللــي  الثانيــة وتطــ را  التســ  ة السياســية للصــراع العربــي اإلســرائيلي يف بدا ــة عقــد   

وجــد  السياســة الرتكيــة نفســها بأنهــا ، 2002عــام  التســعينا  وحــرب احــتالب العــراق

جيــب عليهــا تدييــر سياســتها اخلارجيــة بشــدق  ــتالءم مــ  ال اقــ  الــدولي واإلقليمــي   

وبالتـالي إعـا ة تشـديق    ، وذلك بهدف تفعيق  ورها اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسـط 

 (20)سياستها حياب عد  م  املشاكق اإلقليمية.

ــق التحــ ب الدــب      ــة     لقــد متث ــا  ري  ــة يف اعتم ــا اخلارجي والســر   يف سياســة تركي

إعا ة تعر ـر  ور تركيـا يف املنطقـة الـ  صـانها يف      إىل  " محد  او   ونل " ال  تهدف

وم  و ـ  سياسـة تصـف  النزاعـا  املنبثقـة مـ  هـذي الري ـة         . مفه م العمق اسسرتاتيجي

 صـبحا  حيـ   ، لرتكيةحصق انقالب يف عد  م  السياسة اخلارجية ا، م    التنفيذ

ــا        ــ  املبـ ــة مـ ــر جمم عـ ــ م علـ ــرق األوســـط تقـ ــة يف الشـ ــة الرتكيـ ــية اخلارجيـ السياسـ
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التعا ش الثقايف ، اسنفتاح السياسي، تصف  النزاعا ، األم  للجمي : واملرتدزا  هي

 الرتابط اسقتصا ي.و السلمي

غ يف اسرتقاء بدور ال  كا  هلا األثر البال، وقد ساعد انتشار الق ة الناعمة الرتكية

تركيا وم قعها يف الشرق األوسـط يف تطـ  ر عالقاتهـا لـيس مـ  األنممـة العربيـة فقـط         

ناصـة عنــدما   تعز زهـا بالدبل ماســية الشـعبية وبانتقــا     ، وإمنـا مــ  شـع بها باألســاب  

 (21)امل قر اإلسرائيلي اجتاي الفلسطينيني.

هـ  بنـاء   ، منطقة الشرق األوسـط إ  م  ص ر السياسة اخلارجية اجلد دة لرتكيا يف 

حي  تعتز هذي العالقة م   برأ إجنـاأا   ، عالقا  جيدة وإسرتاتيجية م  اجلارة س ر ة

السلطة. فبعد    كا  البلـدا  علـر شـف  احلـرب     إىل  حزب العدالة والتنمية منذ جمي  

 2221 كتــ بر  20تطــ ر  العالقـة بينهمــا بعـد اتفــاق   ـنة امل قــ  يف    ، 2221يف العـام  

(. وقـد هّيـأ وصـ ب    PKKالذي  نهر ملر احتضا  س ر ة حلزب العمـاب الدر سـتاني )  

، ملز د م  التقارب مـ  سـ ر ة   2002احلديف يف تركيا العام إىل  حزب العدالة والتنمية

ورّ  الــرئيس الرتكــي  ، 2002فــزار الــرئيس الســ ري "بشــار األســد" تركيــا يف العــام       

رنيف اسعرتار األمر دـي الشـد د   ، 2002يف العام  السابق " محد جند  سيزر" بز ارة

ــي        ــزب السياسـ ــار والعـ ــد  احلصـ ــا تشـ ــ  كانـ ــ " الـ ــ ك اسبـ ــ ر  بـ ــق إ ارة "جـ ــ  قبـ مـ

 (22)والدبل ماسي علر س ر ة.

الت اصق م  حركة محـاب بعـد ف أهـا     وه ،   ضا السياسة اجلد دةهذي م  ص ر و

احلركــة يف العمليــة السياســية ولاولــة إ مــا  ، 2002يف اسنتخابــا  التشــر عية مطلــ  

السلمية بدس م  حصارها وعزهلا. وعلر صعيد آنر قا   القيـا ة الرتكيـة وسـادة بـني     

ــ فمز    ــرائيق" يف نـ ــطينية و"إسـ ــلطة الفلسـ ــرائيلي"  ، 2002السـ ــرئيس "اإلسـ ــماح للـ  والسـ

الزملا  الرتكي ليد    وب مسؤوب "إسـرائيلي"  ن اب  مام  " بعلقاء نطابمشع   ب  ز"

 تحدث يف برملا   ولة مسلمة. 
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ت ســطا  نقـرة يف األأمــة اللبنانيـة بــني فر قـي الثــام  والرابــ     ،  مـا يف امللــر اللبنـاني  

فقد قا    نقرة ال سادة بـني  ، اإلسرائيلي -عشر آذار.  ما علر صعيد الصراع الس ري 

ــ  انعقــد    2001"إســرائيق" ســنة  و ســ ر ة جــ س  مفاو ــا  نــ  مباشــرة يف     02حي

نب ب. كما انفتحا تركيا علر العالقـا  مـ  الي نـا  وقبلـا نطـة األمـني األممـي        اسط

السابق "ك يف عنا " اخلاصة حبـق املشـدلة القزصـية. كمـا قـا   لـاوس  الت فيـق        

. 2002 نــــا ر و 2001بــــني العــــرب املنقســــمني عقــــب العــــدوا  علــــر نــــزة يف   ســــمز 

حلق مشدلة إقلييف قري باغ يف فزا ـر    ذربيجا و واحتركا القيا ة الرتكية بني  رمينيا

2002.(23) 

فقــد مثـق وصــ ب حـزب العدالــة   ، "اإلسـرائيلية"  - مـا فيمـا  ــص العالقـا  الرتكيــة    

بدا ــة مرحلــة جد ــدة يف هــذي  ، 2002ســدة احلدــيف يف تركيــا يف نــ فمز  إىل  والتنميــة

ــا أالـــا تفاعالتهـــا جتـــري حتـــر اآل . فلـــيف ُتخـــر "إســـرائيق" عشـــية   ، العالقـــا  تلـــك مـ

اسنتخابا  قلقها ونشيتها م     وص ب حزب العدالة والتنمية قد  غّير عالقا  تركيـا  

اأ ا   ، م  "إسرائيق". وبعد ف أ حزب العدالة والتنمية بتلـك اسنتخابـا  بغالبيـة كـب ة    

لد  مسـتمرا  ، هذي اخلشية. حي  عرفا هذي العالقا  فعال تآكال وتراجعا تدرجييا

بثــا بعــد مــرور وقــا قصــ     احت لــا هــذي العالقــا  يف ن عيتهــا     مــا ل، يف عالقاتهمــا

إىل  2002و 2222ودبيعتها م  عالقـا  احتـالر كانـا سـائدة بـني الـدولتني يف الفـرتة        

وبالرنيف م  وسطية امل قر الرتكـي واحليـا ي مـ   دـراف      (24)عالقا  تناقض وصدام.

إس    ، مـ  دـرف  نقـرة   وسياسة تصـف  املشـاكق املتبعـة    ، الصهي ني -الصراع العربي 

الديـا    اسـتخدام  بسـبب  بالفت ر اتسما مرحلة "إسرائيق"  نلا م  الرتكية العالقا 

، 2002منذ احلرب علر نزة سـنة   الفلسطينيني  د املفردة املسلحة للق ة "اإلسرائيلي"

 الرتكـي  امل قـر الرمسـي   الرتكيـة  السياسـية  النخـب  مـ   كـب ة  قطاعـا   وقـد   ـد   

 ال  نزة حلرب الثالثة األسابي   ثناء يفحي  . "اإلسرائيلي" اسحتالب ا مبمارس املند 

 منحـر   نـذ   تركيـا   عفـ ، ومحـاب  "إسـرائيق " بـني  اهلدنـة  مـ    شـهر  سـتة  عقب بد  

 األوب اليـ م  منـذ  "إسـرائيق " علـر  بشـدة  اللـ م  بعلقـاء  وأرائهـا  رئـيس  قـام     بعـد  خمتلفـا 
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 يف العـاملي  اسقتصـا ي  املنتـدك  يف ذروتـ   يالرتكـ  اسنتقـا   ليبلـغ ، نـزة  علـر  لالعتـداء 

 مناقشـة  بعد عنير بشدق املنصة الرتكي ال أراء رئيس نا ر الس  سر ة حني  اف ب

  ."ب  ز مشع  " الرئيس "اإلسرائيلي" م  حامية

 قامـا ، نـزة  عـ   احلصـار  رفـ  إىل  الـداعي  الفلسـطي   امل قـر  مـ   التضـام   وبغيـة 

 بـالق ة  "إسـرائيق " جابهتـ   الـذي  األمـر ، سـانية إليهـا  إن سفينة مسـاعدا   بعرساب تركيا

 وهـ  ، تركيـا إىل  الرجـ ع  علـر  السـفينة  وإجبـار   تـرا    شـخاص  تسـعة  وقتـق  املسـلحة 

 الشـع   املست  ني وعلر ي"سرائيلالديا  "اإل  د عارمة استياء م جة  ثار الذي امل قر

 وتعـ  ض  هلـا  مسيـا ر اعتـذارا  "إسـرائيق  "تقـد يف  بضـرورة  دالـب  الـذي  الرتكـي  الرمسيو

 دـر  إىل  تركيـا   عـا  ممـا  اآل  حتر "إسرائيق" رفضت  الذي األمر الضحا ا ألسر ما ي

 ذلـك  كق، الرتكية للشروط تستجيب حتر معها العالقا  وتعليق "اإلسرائيلي" السف 

 (25)بينهما. العالقا  يف التده ر وراء السبب كا 

بـق إقليميـة   ، قضـية لليـة فقـط   باعتبارهـا ليسـا   -،  ما فيما  ص امللـر الدـر ي  

فتعـد املشـدلة الدر  ـة     -بسبب اسنتشار الدر ي يف  كثر م   ولة جمـاورة لرتكيـا  

حد املشاكق املستعصية للحد ما  الرتكية املتعاقبة منذ قيام اجلمه ر ـة   يف تركيا 

  تركيـا س تسـتطي    أم. وإ راكا م  ري ة حـزب العدالـة والتنميـة بـ    2222الرتكية سنة 

تــؤ ي  ورًا إقليميــا مــا   تــؤم  الــدانق الرتكــي حيــ  تبنــر احلــزب الشــعار الــذي        

 دلقــ  "مصــطفر كمــاب  تــات ر " )الســالم يف الــدانق والســالم يف اخلــار ( فمــ   و      

السالم يف الدانق الرتكي س ميد  احتقيق سالم مستدام يف اخلار . ومـ  هنـا كانـا    

بانفتاح   2002ديب  ر ونا " يف مطل  ن فمز املبا رة ال   دلقها رئيس ال أراء "رجب 

باعتبار    املصاحلة م  األكـرا   ـرورة س    تركي ملي   كر ي 22الدميقرادي علر 

ميد  تفا  ها مهما بلغـا صـع باتها فهـي عنصـر  ساسـي يف احلملـة الدبل ماسـية الـ          

ًا  ساسـيا يف  جعـق تركيـا سعبـ   إىل  بد ها وأ ر اخلارجية " محد  او   ونل " ال  تهـدف 

الشــرق األوســط والبلقــا  والق قــاأ مــ  نــالب الت ســط حبــق النزاعــا  وتعز ــز الــروابط   
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حـدث تغـ    ، 2022ومـ  مطلـ  سـنة     (26)اسقتصا  ة والتجار ة م  س ر ة والعراق وإ ـرا . 

يف كق م  السياسة اخلارجية الرتكية والدور الذي تلعب   نقـرة يف السياسـة اإلقليميـة.    

احتـد  ا حقيقي ـا إلسـرتاتيجية السياسـة اخلارجيـة       2022يف  "ربيـ  العربـي  ال"حي  شّدق 

ن  مت قعة بالنسبة ألنقـرة. وكـا  هـذا     العربي الرتكية؛ فقد كانا الث را  يف العا 

ــة    ــبب يف    حد مـ ــ  السـ ــا "هـ ــة     " ر ونـ ــأ  كيفيـ ــة بشـ ــ  حامسـ ــة   تدـ يف البدا ـ

ك مثـق حد مـا  معمـيف  وب العـا .     مثلـها يف ذلـ  ، اسستجابة هلذي اسنتفا ا  الشـعبية 

 س وهـ  ال قـ ف يف صـر املطالـب الشـعبية      ، كا  هنـا  شـيء واحـد وا ـح    ، وم  ذلك

نتلفـا مـ  حالـة ألنـرك.     ا ا در قـة إرهـار هـذي املسـاندة     إس   املشروعة يف هذي الدوب. 

وكا  هذا    ح كير استجاب رئيس ال أراء الرتكـي فعـاًل للتحـد ا  الـ  واجهـا      

 (27)اخلارجية يف املنطقة نتيجة احلرا  الشع  يف  كثر م  بلد عربي. سياست 

إىل  وبالرنيف م     عالقا   نقرة اجليدة بالنمـام السـ ري إ ـافة   ، فعلر سبيق املثاب

سـاهما يف  ، تدنق نـارجي  و  حرب دائفية و  وج   خماوف عد دة م  حص ب ف  ر

الســ ر ة واتبــاع األســل ب املتــدر    مباشــرة يف بدا ــة الثــ رةوا ــحة وعــدم انتقــا ي بصــفة 

إس    فقـدا   ، اعتقا ا منها  ن  باسمدا  التأث  يف هذا النمام و فع     اسصالحا 

إىل   فعهــا، األمـق يف إصـالح النمـام الســ ري ومتتـ   نقـرة بأر ـية شــعبية  انـق سـ ر ة        

 (28).تشد د انتقا اتها ل 

جــ  تركيــا علــر التحــد ا  املتعلقــة     تقتصــر التحــد ا  الــ  ت ا ، يف هــذي املرحلــة

ولدنها تأتي   ض ا م  اجلماعا  املنشـقة يف السياسـة ا ليـة يف    ، باسستقرار اإلقليمي

تركيا. وبينما كانا األأمـة السـ ر ة تـؤثر مباشـرة علـر العالقـا  الثنائيـة بـني تركيـا          

ــي       ــت ك اإلقليمـ ــر املسـ ــرا  وروســـيا علـ ــراق وإ ـ ــ  العـ ــق مـ ــافة، وكـ ونهـــا تعاإىل  باإل ـ

إس    تشــمي الصــراع  انــق ، اسســرتاتيجي مــ  ال س ــا  املتحــدة علــر املســت ك الــدولي 

س ر ا كا  ميثق احتد  ا مباشر ا لألم  اجملتمعي الرتكي علر املست ك ا لي. وشـهد   

إمجـاع بـني األحـزاب    إىل  تركيا تعثر ا يف سعيها حلـق األأمـة يف املنطقـة بسـبب اسفتقـار     
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جملم عــا  اسجتماعيــة جتــاي كــق مــ  األأمــة الســ ر ة واسنقــالب     السياســية وخمتلــر ا 

باعتبـاري التحـدي الـرئيس    - "الربيـ  العربـي  "  ك ، العسدري يف مصر. وعلر هذا النح 

احتد   نطاب  نقرة اسسرتاتيجي يف م اجهة األأمـة  إىل  -للطم حا  اإلقليمية الرتكية

ــالرنيف مــ     السيا    ــة. وب ــا  يف املنطق ــة  نــذ  تغــ     متعــد ة األبع ــة الرتكي ســة اخلارجي

ــة   ــة التطــ را  يف املنطق ــا تســتخدم نفــس منــط    ، اســرتاتيجياتها يف م اجه ولدنهــا رل

ــز الدميقراديــة         ــا تعــرتف بتعز  ــا تركي ــا كان ــك. فبينم ــق ذل ــا   الســابقة يف احتقي املب

قيـا ة هـذا التحـ ب    إىل  كانا تهـدف يف ذا  ال قـا  ، "للربي  العربي"كفلسفة ل ر ة 

 (29)ي م   جق احتقيق هذي العملية بدو  تدم  اسستقرار اإلقليمي.اإلقليم

  : امق متد  الدور الرتكي يف الشرق األوسطـع -رابعا

يف ليطهــا ي متــد تعــاريف الــدور اإلقليمــي لرتكيــا ولقــد ســاهما عد ــد الع امــق يف 

 :  وم   برأ هذي الع امق، وقب ل  م   وب املنطقة وشع بها، الشرق األوسطي

وجتـاوأ الت جسـا    ، ور اإلسالمية حلزب العدالة والتنميـة احلـاكيف يف تركيـا   اجلذ-

 العربية م  الت جها  العلمانية احلا ة لرتكيا ما قبق حديف حزب العدالة والتنمية.

 لعب الضعر والعجز العربي  ورا يف تقبق الدور الرتكي.-

لـة كر  ـة يف   خماوف بعض  وب املنطقـة ناصـة سـ ر ا والعـراق وإ ـرا  مـ  قيـام  و       -

إىل  وتطلــ   كــرا  العــراق، 2002ناصــة بعــد الغــزو األمر دــي للعــراق ســنة  ، املنطقــة

 قيام  ولتهيف.

ناصة مـ  تعـاريف   ، ة ف  وب الشرق األوسط العربية م  تنامي  ور إ را  اإلقليمي-

ولبنــا  عــز حــزب اهلل وفلســطني مــ    ، النفــ ذ اإل رانــي يف املنطقــة وس ســيما يف العــراق  

صائق املقاومة ناصة حركة املقاومة اإلسالمية )محاب(. األمر الـذي   ك بهـذي   نالب ف

الـدوب بتعز ـز عالقاتهـا برتكيـا وتقبـق  ورهـا يف املنطقـة للعـب  ور مضـا   دـبح نفـ ذ            

 إ را .
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ــة البينيــة     -  و  وســطية امل قــر الرتكــي واحليــا ي مــ  كــق  دــراف النزاعــا  العربي

اســة      ــة عالقــة مــ  قــ ة دــرف يف نــزاع س تعــ     ومنطلــق هــذي السي، العربيــة الغربيــة

معا اة الق ة األنرك الطرف يف النزاع نفس . وعز هذي السياسـة نسـجا تركيـا  فضـق     

مـ   ، يف فلسـطني  م  لم   عبـاب وحركـة محـاب   ، العالقا  م  اجلمي   و  استثناء

 22و آذار 1مـ   "إسـرائيق"  و مـ  سـ ر ة  ، م  إ را  والغرب، "اإلسرائيليني"و الفلسطينيني

 (30)آذار يف لبنا ...

 عيف ال س ا  املتحدة األمر دية لدور تركيا يف منطقة الشـرق األوسـط باعتبارهـا    -

 الثانية  حـد املفـاتيح املهمـة    األوىلحي  تعتز ، حلير اسرتاتيجي س ميد  التفر ط في 

سـتقرار يف  و ورها ا  ري يف حفظ اس، للسياسة األمر دية يف منطقة الشرق األوسط

 احلزام املمتد م  وسط  وروبا حتر ة م روسيا واهلند.

، جناح التجربة الرتكية واعتباري  من ذجا ناجحا ميد  للـدوب العربيـة اإلقتـداء بـ     -

الدميقراديـة والعلمانيـة   : وهـي ، حي   تمح ر النم ذ  الرتكي علر ثـالث قـييف  ساسـية   

 :    اآلتيةفعن  ميثق النماذ، واإلسالم. وانطالقا م  ذلك

 والذي  تيف في  التناوب علـر السـلطة   ، ميثق من ذجا للدميقرادية اإلسالمية املعتدلة

، بني األحزاب املختلفة واندما  التيـار اإلسـالمي يف العمليـة الدميقراديـة للـدوب العربيـة      

وهذا النم ذ  تسعر ال س ـا  املتحـدة األمر ديـة واساحتـا  األوروبـي تعميمـ  يف الشـرق        

 .األوسط

       وتقـد يف القـييف األساسـية يف    ، ميثق من ذجـا لقـدرة اهل  ـة اإلسـالمية علـر التديـر

 اجملتم  كاحلر ة وحديف القان   والعدالة واإلصالح والشفافية واحلديف الراشد.

 ملعرفــة كيفيــة التعامــق مــ  األو ــاع  انــق  وهلــيف مــ   ، ميثــق من ذجــا ل ســالميني

 نالب نهجي ال اقعية واسعتداب.

  علـــر الــرنيف مـــ   ــعر ثرواتهـــا   ، جـــا اقتصــا  ا للنهـــ ر اسقتصــا ي   عتــز من ذ

 (31)ناصة الطاقة.، الطبيعية
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استمر  تركيا حزب العدالة والتنمية يف تغليب مصاحلها ال دنية وفقا إلسـرتاتيجية  

واســـتمر  يف ، الطائفيـــةوتعـــد  األبعـــا  وتصـــف  املشـــدال  وإرـــا  الفـــ  العرقيـــة  

واحــدة مــ  الــدوب العربيــة وإ ــرا  والغــرب. لدــ  هــذا    عالقاتهــا اجليــدة وعلــر مســافة  

 و  اسنفتــاح علــر العــرب واملســلمني ون هــيف وإقامــة  فضــق العالقــا  معهــيف لــيس بــد ال    

ــا وهــ  اسنضــمام     ــار اسســرتاتيجي لرتكي ــي إىل  متعار ــا مــ  اخلي مــ  ، اساحتــا  األوروب

مـا  كـد عليـ      وهـ   التفاعق الدامق يف ال قـا نفسـ  مـ  عمقهـا التـار ي واحلضـاري.      

وأ ر نارجية تركيا " محـد  او   ونلـ " يف معـرر اجلـزم باسـتمرار الـروابط العضـ  ة        

(32)"جيب    س تد   روابط تركيا بالغرب م    مناقشة": م  الغرب
.

 

 ةنامت

   الــدور الرتكــي يف منطقــة الشــرق األوســط منــذ جمــيء حــزب  ، نســتنت  ممــا ســبق

انتلــر عمــا ســبق . فمنــذ ، 2002يــا  وانــر ســنة احلدــيف يف تركإىل  العدالــة والتنميــة

علر  د "مصطفر كماب  تـات ر " اةـذ  تركيـا     2222قيام اجلمه ر ة الرتكية سنة 

اجلد دة ثقافيا شعار سالم يف الدانق سـالم يف اخلـار . وبـذلك اندفـأ  علـر شـؤونها       

واإلقليميــة الدانليــة. وقــد ارتــبط هــذا اسنــتالف  ملــة مــ  الع امــق واملــتغ ا  الدوليــة  

وحتر ا لية بالنسبة لرتكيا سببا يف تغـ   ورهـا اإلقليمـي حيـاب الشـرق األوسـط منـذ        

. ولعق م   برأها ا سار الدور األمر دي يف منطقة الشرق األوسـط بسـبب   2002سنة 

ناصـة بعـد التحـالر الـدولي     ، التدنال  األمر دية يف الشؤو  الدانلية لـدوب املنطقـة  

التحــد ا  الــ   صــبحا    إىل  إ ــافة ، فحــة مــا  ســمر اإلرهــاب    الــذي قا تــ  يف مدا  

 علر نرار احتالب ال س ا  املتحدة  ، ت اجهها تركيا يف ليطها اإلقليمي

وتعـاريف  ور  كـرا  العـراق الـذ    صـبح ا  تمتعـ         ، 2002األمر دية للعراق سـنة  

 باسستقالب الذاتي. ناهيك ع  تصاعد الدور اإل راني يف املنطقة.

، اساحتــا إىل   عتــز رفــض القــ ك الدــزك باساحتــا  األوروبــي انضــمام تركيــا كمــا 

ســـببا آنـــرا ســـاهيف يف ت جـــ  تركيـــا للعـــب  ور  كـــز وإقامـــة عالقـــا   بل ماســـية         
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وشراكا  اقتصا  ة وإسرتاتيجية بدوب الشرق األوسـط. ومـ  النهضـة اسقتصـا  ة الـ       

بيـة  سـ اقا نصـبة للمنتجـا      شـدلا الـدوب العر  ، شهدتها تركيا مطل  القر  احلـالي 

(33)الرتكية وشركاتها اسقتصا  ة
. 
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 :اهل امش

                                                 
(1)

"، بغــدا : اجلامعــة 2020إىل  2002مصــطفر جاســيف حســني، "الــدور اإلقليمــي الرتكــي للمــدة مــ    -

 .222، ص2022 الصا رة سنة، 20املستنصر ة، اجمللة السياسية والدولية، العد  
(2)

"، جملة جامعـة تدر ـا للعلـ م القان نيـة والسياسـية،      قليميالدور الرتكي اإل، "عارف لمد نلر-

 .02، ص2020 الصا رة سنة، 02العد  
(3)

ــسع- ــعب دـ ــا في والتنمية العدالة لحزب السياسي المشروع، "مسلط العزيز دـ ــة  راســا   تركي "، جمل

  .00، ص02إقليمية، العد  
(4)

العربـي لألحبـاث و راسـة السياسـا ،     الدوحة: املركز معمر ن لي، اإلصالح الدانلي يف تركيا، -

 .22-2، ص2022
(5)

القـاهرة: مركـز القـاهرة للدراسـا      برنام  حزب العدالة والتنميـة، )ترمجـة: دـارق عبـد اجلليـق(،      -

 .22-21صالرتكية، 
(6)

"، مقـاب منشـ ر علـر    2002-2002 األوسطالشرق  ةلرتكيا يف منطق اإلقليميالدور "إميا  شا ي، -

 ي،امل ق  اإللدرتون

 http: //digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149837&eid=1529-2022/02/02 

(7)
من  لم   بدوي، "الدور اإلقليمي ملصـر: إشـدالية املصـاحل ال دنيـة  وًس"، حبـ  مقـدم إىل نـدوة        -

، مركز البح ث والدراسا  2002  ني   22 – 22م اجهة التحد ا  الراهنة"  يفملصر  اإلقليميالدور "

 .2-2ص: -جامعة القاهرة، ص –السياسية كلية اسقتـصا  والعل م السياسية 
(8)

 إميا  شا ي، مرج  سابق الذكر.-
(9)

 .220د  اخلامس، صفتيحة ليتييف، "تركيا والدور اإلقليمي اجلد د"، جملة املفدر، الع-
(10)

ــتقبق،        - ــا  املس ــر ورهان ــد ا  احلا  ــا: احت ــرب وتركي ــرو ، الع ــة وآن ــة: 2طمســ  العيط ، الدوح

 .222ص، 2022املركز العربي لألحباث و راسة السياسا ، 
(11)

لمد عبد القا ر وآنرو ، احت س  السياسة اخلارجية الرتكيـة يف عهـد حـزب العدالـة والتنميـة،      -

 .222-222ص، 2022ز العربي لألحباث و راسة السياسا ، ، الدوحة: املرك2ط
(12)

و ــ  " محــد  او   ونلــ " األســتاذ اجلــامعي، األســس العامــة مل قــ  تركيــا ومدانتهــا و ورهــا يف     -

باللغـة   2002ليطها والعا  يف هذا الدتاب )العمق اإلسرتاتيجي( الـذي نشـري للمـرة األوىل يف  بر ـق     

ا  عدة، ودب  عشرا  املرا . ونشر هذا الدتاب جاء قبـق وصـ ب حـزب    الرتكية، و  ترمجت  إىل لغ

 العدالة والتنمية إىل سدة احلديف يف تركيا.

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149837&eid=1529
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149837&eid=1529
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(13)

، )ترمجـة  2نلـ ، العمـق اإلسـرتاتيجي، م قـ  تركيـا و ورهـا يف السـاحة الدوليـة. ط        و محد  او   -

 .221-220، ص2020و ، لمد ثلجي جابر و عبد اجلليق دارق(، ب و : الدار العربية للعل م ناشر
(14)

 .212-221، صمرج  سابق الذكرلمد عبد القا ر وآنرو ، -
(15)

 .212، صمرج  سابق الذكرمس  العيطة وآنرو ، -
(16)

، الصــا رة األهــرام اليــ مي"، اإلســرتاتيجية الرتكيــة والعثمانيــة اجلد ــدة"إبــراهييف البيــ مي نــا ، -

 .02/20/2002 بتار  
(17)

 .212، صمرج  سابق الذكر، مس  العيطة وآنرو -
(18)

 مرج  سابق الذكر.إبراهييف البي مي -
(19)

ــا،     - ــدور املســتقبلي لرتكي ــد  ، العــرب وال ــ ر ال ــي لألحبــاث   2طلمــد ن ، الدوحــة: املركــز العرب

 .222ص، 2022و راسة السياسا ، 
(20)

 .22-02مرج  سابق الذكر، صعارف لمد نلر، -
(21)

كـي مـ  األأمـة السـ ر ة األبعـا  اآلنيـة واسنعداسـا         الرت ال قـر  بـاك ، لـد ا    حسـني  علـي -

 .02ص، 2022الدوحة: املركز العربي لألحباث و راسة السياسا ، املستقبلية، 
(22)

 .02، صنفس املرج -
(23)

 .02، صنفس املرج -
(24)

لمــ   لــارب، إســرائيق وتركيــا والــدوب العربيــة: الــدور واملدانــة وبســط النفــ ذ والتحالفــا ،   -

 .222ص، 2022حة: املركز العربي لألحباث و راسة السياسا ، ، الدو2ط
(25)

 .2-1ص ، مرج  سابق الذكر، حسي مجاس فىطمص-
(26)

 .22صمرج  سابق الذكر، عارف لمد نلر، -
(27)

ــق التحـــ س          - ــة يف رـ ــة اخلارجيـــة الرتكيـ ــي، "السياسـ ــق نعمـــا  تيلجـ ــيلطاك وإمساعيـ ــرا   شـ مـ

ــة"، ترمجــة: عــادر معتمــد و عــز      ــار       اإلقليمي ــرة للدراســا ، الصــا رة بت ــا ، مركــز اجلز   20أ 

 .02، ص2022  سمز 
(28)

: املـأأق احلـالي والسـينار  ها     علي حسـني بـاك ، الثـ رة السـ ر ة يف املعا لـة اإل رانيـة الرتكيـة       -

 .02، ص2022الدوحة: املركز العربي لألحباث و راسة السياسا ، املت قعة، 
(29)

 .02، صمرج  سابق الذكرا  تيلجي، مرا   شيلطاك وإمساعيق نعم-
(30)

، الدوحـة: مركـز   2علي حسني باك  وآنرو ، تركيا بني احتد ا  الدانق ورهانـا  اخلـار . ط  -

 .222-220ص، 2002اجلز رة للدراسا ، 
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(31)

 "األهمية اإلسرتاتيجية و اجلي اسرتاتيجية لرتكيا"، مقاب منش ر علر امل ق  اإللدرتوني-

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TurkeyEU/sec04.doc_cvt.htm  

22/02/2022-  

(32)
، ، مرجـ  سـابق الـذكر   علي حسني باك  وآنرو ، تركيا بني احتد ا  الدانق ورهانا  اخلار -

 .220-222ص
(33)

 .222-222فتيحة ليتييف، مرج  سابق الذكر، ص-
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